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SUPORTS EN EL IOGA IYENGAR

®

Escric aquestes lletres per donar “a Déu el que és de Déu i a Iyengar
el que és de Iyengar”. Tractaré d’explicar-me.
Farà uns 20 anys, al nostre país, moltes persones anàvem a practicar
ioga amb una tovallola, uns pantalons llargs i una samarreta blanca.
Ens posàvem a la postura com podíem, seguint o admirant
envalentits les evolucions més o menys contorsionistes del mestre
guru de torn.
Pràcticament no es donava cap explicació sobre com fer les postures,
i la majoria acabava avorrint-se o fent-se mal, sense voler sentir a
parlar mai més d'aquells contorsionismes infernals.
Només eren excepció aquells cossos que la natura havia ben dotat
per a les postures, que acabaven constituint la següent generació de
“gurus de torn”.
¿Per què explico això? Doncs perquè en el món del ioga, durant anys,
al mètode de ioga IYENGAR se’l coneixia -sobretot als països
anglosaxons amb el sobrenom de “Forniture Ioga”, és a dir “El ioga
dels mobles”. Ens rèiem de la quantitat d’elements que un professor
qualificat d'aquest mètode feia servir en les seves classes per a la
pràctica.
El que no s’explica bé és que tots aquest “mobles”, blocs de fusta,
cinturons, cadires, tapissos antilliscants, coixins rodons, mantes...
tenien i tenen uns objecti d’us molt concrets, els quals ens permeten:
1. Fer possible gaudir de l’experiència i els efectes de les “asanes”
(postures) a aquelles persones que tenen difi cultats per a accedir-hi,
per a limitacions de qualsevol mena, lesions, malformacions, edat...

2. Tenir elements pedagògics per clarificar quins són els objecti us de
cada “asana” i poder-los desvetllar, percebent les accions amb detall i
diferenciant una postura correcta d’una incorrecta.
3. Facilitar la pràctica a les dones en període menstrual, embaràs,
post part, etc. Sense cap mena de perill per a la seva salut i corregint
les dificultats característiques d’aquests processos.
4. Obrir i relaxar en profunditat el cos i la ment, per recuperar-se
d’un postoperatori o per fer front als efectes secundaris d’una
medicació agressiva, ajudant el cos a deslliurar-se del efectes tòxics.
I podríem continuar relatant els efectes que aquesta manera
d’abordar la Ciència del Ioga, que s’ha denominat “Mètode Iyengar”,
ens ofereix gràcies al seu creador B.K.S.Iyengar, un mestre
incomparable que després de practicar sistemàticament de 6 a 8
hores diàries al llarg dels últims 75 anys, (aquest any en fa 93) pot
dir:
“Jo no practico el ioga Iyengar; jo practico el que entenc que és el
ioga veritable.”
Només vull acabar dient que el Mestre Iyengar ha creat tots aquest
suports donant unes mides i unes funcions molt específiques, i les
persones ens hem fet especialistes en desvirtuar, copiar i fer malbé
allò que ha estat pensat per unes persones en situacions concretes,
sense tenir en compte que cal una formació adient per conèixer i
respectar el treball pel què han estat creades.
Resumint, avui ja ningú va a practicar ioga sobre una tovallola,
sabent que relliscarà. Tothom cerca un bon material antilliscant, no
tòxic, per a la seva pràctica. Per això cal ser conscients que cal
comprar material de qualitat, de marques professionals, de
practicants experts que vetllen per un ús òptim de cada marques de
cada suport.
Bona pràctica!
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